
Den revolutionerande 
silofolien från RKW.

RKW-gruppen, som har verksamhet runt om i världen, är en internati-
onellt känd tillverkare av högkvalitativ polyetylen- och polypropylen-
folie samt fi berduk. 

Det är ett oberoende familjeägt företag som sedan mer än 55 år sätter 
standarden för kvalitet, innovation och service. Idag är runt 3 000 me-
darbetare anställda vid 21 anläggningar, och under verksamhetsåret 
2011 uppnådde gruppen en omsättning på ca 830 miljoner euro.

Vårt produktprogram
 ❚ Rundbalsnät för ensilage, hö och halm

 ❚ Rundbalsnät för blandfoder,

majs- och sockerbetsrester

 ❚ Nät till pallar, avfall och gräsmatterullar

 ❚ Silofolie och –slang

 ❚ Växthusfolie

 ❚ Drivfolie

 ❚ Bygg- och täckfolie

 ❚ Tätningsmattor

 ❚ Dammfolie

Goda utsikter för ditt ensilage

Det fi nns i princip ingen skillnad i hanteringen jämfört med 

gängse silofolier. Användarna lägger bara den nyutvecklade 

kombinerade folien CombiFilm på det ensilagematerial som ska 

täckas. Efter utläggning och med begynnande jäsningsprocess 

tar underläggsfolien upp fukt från ensilagematerialet (se bilden). 

Då ökar dess hållfasthet, punkteringshållfasthet och töjning av-

sevärt. Det rekommenderas att dessutom lägga på siloskydds-

väv och grussäckar för att skydda täckningen.

PA-underläggsfoliens genomsläpplighet för vattenånga påskyn-

dar separeringen av folieskikten: Vattenångan från ensilaget dif-

funderar genom underläggsfolien och kondenserar på PE-silofo-

lien, som utgör en barriär för vattenångan. Eter några dagar har 

den kombinerade folien separerat helt och hållet. Underläggsfo-

lien lägger sig tätt intill ensilagets yta. På det sättet kan fuktestrar 

och tillhörande mögelrisk effektivt undvikas – en fördel gente-

mot traditionella underläggsfolier.

Så fungerar den perfekta anslutningen

Revolution i 
 ensileringen

Fodermaterial Fodermaterial

Underläggsfolie

Mindre är mycket mer!

CombiFilm står en klass för sig: vid till-

verkningen används en  innovativ recept-

kombination av polyeten (PE)-silofolie 

och polyamid(PA-) underläggsfolie. Ut-

seendemässigt skiljer sig den nya pro-

dukten nästan inte alls från standard si-

lofolier.

CombiFilm CombiFilm

Bilden visar ett tvärsnitt genom den kombinerade 
2IN1-folien.

Skikttjocklek silofolie: 80 μm

Skikttjocklek underläggsfolie: 20 μm

100 µm}

Silofolie 

Underläggsfolie
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Överlämnat av:

RKW SE
Business Unit Michelstadt
Roßbacher Weg 5
64720 Michelstadt | Tyskland

Tel.: +49 (0) 6061 77-0
Fax: +49 (0) 6061 77-209
www.rkw-group.com

Silofolier

RKW ProAgri®

Den kombinerade foliens 

tjocklek 
100 μm

Foliens bredd 6 till 18 m

Foliens längd  
50 m/400 m, ytterligare längder på 

begäran

Material silofolie Polyetylen (PE)

Färger svart, vit och grön

Silofoliens tjocklek  80 μm

Material underläggsfolie Polyamid (PA)

Färg transparent-gulaktig

Underläggsfoliens tjocklek 20 μm

Data om CombiFilm 

Tekniska data (medelvärden) 

PE-silofolie

Brott/rivstyrka På längden/tvären DIN EN ISO 527 24 N/mm2

Brott/rivtöjning 
På längden
På tvären 

DIN EN ISO 527
600 %
750 %

UV-stabilisering UV-stabiliserad/8 368 MJ m-2 (motsv. 2 år Mellaneuropa)

PA-underläggsfolie

Brott/rivstyrka 
På längden
På tvären 

DIN EN ISO 527
80 N/mm2

76 N/mm2

Brott/rivtöjning 
På längden
På tvären 

DIN EN ISO 527
340 %
350 %

UV-stabilisering UV-stabiliserad/5 020 MJ m-2 (motsv. 1,2 år Mellaneuropa)

Kombination ensilage- och underläggsfolie

Dart-Drop (vid användning)
Yta
Yta
Veck

ASTM D1709-62
>> 900 g (metod A)

> 500 g (metod B)
> 300 g (metod A)

Syregenomsläpplighet DIN 53380-3 < 30 cm3/m2 på 24 h
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Separering av PA- 
underläggsfolien från 
PE-silofolien

PA-underläggsfolie (20 μm, transparent) 

på en innovativ PE-silofolie (80 μm, 

svart)

Exemplet visar hur PA-underläggsfolien 

enkelt separeras från PE-silofolien för 

hand. I praktiken lossnar folieskikten 

från varandra av sig själva.

 ❚ Lättare rullvikt och därmed enklare 

hantering.

 ❚ 2IN1-konceptet innebär lägre kostna-

der för transport, logistik, lagerhåll-

ning och arbete.

 ❚ Låg materialinsats och därmed resurs-

besparande.

 ❚ 6 till 10 gånger bättre syrebarriär i 

jämförelse med hittills rekommende-

rade system av PE-silofolie i kombina-

tion med PE-underläggsfolie.

 ❚ Bästa möjliga ensilagekvalitet med 

professionell hantering och bra 

arbetsmetoder. Avkastningsökningar 

är därmed givna, jäsningsförlusterna 

minskas.

CombiFilm underlättar vägen mot en hållbar framtid:

Traditionell övertäckning CombiFilm Fördel CombiFilm

Folietjocklek övertäckning 

[μm]
190 (40 + 150) 100 (20 + 80)

40 % råvarubesparing (resurser)

40 % viktbesparing

Transport, logistik och 

lagring
2 enheter 1 enhet

40 % besparing under

produktens hela livslängd

Förpackningsmaterial 2 enheter 1 enhet 50 % mindre förpackningsavfall

Arbetsinsats vid övertäck-

ning av silon

Två arbetsmoment krävs 

(underläggs- och silofolie)

Övertäckning i ett arbetsmo-

ment

Lättare hantering (–40 % rullvikt)

Minskad tidsåtgång och kostnadsbesparing

Kvalitetsförbättring av 

ensilaget

Syregenomsläpplighet 

~ 180 cm3 ∙ m-2 · Tag-1 · 0,2 bar -1
Syregenomsläpplighet 

~ 30 cm3 ∙ m-2 · Tag-1 · 0,2 bar -1

Högre syrebarriär, bättre ensilagekvalitet – 

mindre förluster genom aerob ämnesomsätt-

ning

Avfallshantering och 

 återvinning

Fullständig materialåtervin-

ning möjlig

Fullständig materialåtervin-

ning möjlig

40 % materialbesparing 

40 % avfallskostnader

Översikt över fördelarna med den kombinerade folien CombiFilm

Den kombinerade folien CombiFilm är 

en bonus för miljön och ett plus för en-

silaget. Råvarubesparingar på 40 %, min-

dre förpackningsavfall och lägre avfalls-

kostnader – 2IN1-konceptet sätter nya 

måttstockar.

Mycket enklare totalt sett!

 ❚ Mindre klimatpåverkan än vid tradi-

tionell RKW-silotäckning. Vid jämför-

bar syrebarriär skulle den teoretiska 

påverkan på klimatet vara 5 gånger 

högre för en PE-folie.

 ❚ Att det går lätt att separera materia-

len innebär hållbar återvinning och 

insamling av separerat avfall och 

material.

Framtidssystem för bättre 
 ensilage och bättre hållbarhet

Bästa möjliga resultat i nöt- och mjölkdjurshållning kräver 

framförallt foder av toppkvalitet. Och det innebär att ju mer 

högkvalitativt ensilage djuren får, desto bättre avkastning ger 

de. RKWs produkter är grunden för professionell ensilering. 

Nyckeln till framgång är: Silofolier från RKW somendast an-

vänder högkvalitativa råvaror.

CombiFilm erbjuder allt som proffs 
 behöver:

 ❚ 6 till 10 gånger högre syrebarriär (i jämförelse med 

gängse PE-folie) för förbättrad ensilagekvalitet

 ❚ Betydande minskning av förlusterna av näring och energi 

vid kanten och ytan

 ❚ Betydande tidsbesparing vid täckningen

 ❚ Underlättar arbetet genom lägre systemvikt 

 ❚ Hållbar produktutformning genom ny materialkombina-

tion 

Därför ligger du steget före med CombiFilm.

Världsnyhet som 
underlättar arbetet och spar tid

CombiFilm är den första folien där silo-

folie kombineras med underläggsfolie 

och en 6 till 10 gånger bättre syrebarriär. 

Det bästa med detta: Den kombinerade 

folien 2IN1 läggs på silon i ett enda ar-

betsmoment och är mycket stabil och 

följsam. Den ”häftande” underläggsfo-

lien lossnar snabbt av sig själv från si-

lofolien.

Högsta effektivitet och 
hållbarhet med system – 
den senaste generationens 
kombinerade folie 

Framtidssystem för bättre 
 ensilage och bättre hållbarhet
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